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el dI ii de Mill pulifil

¡Que aquestes palmes de les

mans que s'aixequcn en honor vos
tre, no les assequi el temps ni el

foc, car són mans d'hurnanitat que
aixequern per dainunt les fronteres

per tal d'abraçar eis germans d'Es

panya! Aquestes mateixes mans que
si ara són f'aciis per a l'apiaudiment
subrien, si arribava el cas, agafar
¡'arma iiiberadora per a defensar les
liibertats de Catalunya contra eis

que volguessin oposar-se ais alts

designis que ens esperen. Mans de
sacrifici i de martin, mans de trebali

que no ailarguem solament ais ho
mes d'Espanya, sinó que les este
nem vers tots eis homes dei món.

'No han d'existir fronteres, i en
cl respecte ais drets de tots, com

digné 1Iaragali, hem de cercar la
fôrmula per destruir-les i aconse

gum que tots cus ajuntem.
Aquests aplaudiments us diuen

a vós Marce1ií Domingo, l'esperit
dc cordialitat que ens anima a tots...

'La victhria que avui celebrem,
a vós la devem, car liaveu gloriejat
la liengua de Catalunya en exaltar

aquella eternitat que tenen les coses
immortals. En el vostre decret ho
norcu l'ànima de Catalunya en reco
nèixer-li el dret que és degut a la

liengua materna...

'Gran és la victria, car retoma
la dolça Ilengua de Catalunya aima
da, al punt de la partida del renai
xement de la nostra Ptria.. Perquè
és el nostre pensament fet cam,
amor i niiísica.

»Em plau de veure-us al costat
del nostre President, vós que sou




1108Ire cr11

Erem i som separatistes; aquesta
auirmació no pot ni deu morir aman

de ilavi com una confcssió de las~
situt, d'iinpotncia.

L'hora és més propícia que mui

per les difinicions. Eis separatistes,
no volem ni podem desertar del
nostre hoc, i és per aixô que, aiçant
ia bandera dc combat, aquella que
ha ennoblit tots eis nostres actes, i
de cara al poble, venim a ell, reivin
dicant tota ia responsahilitat per a
dun-b a la concreció dei seu ideal

ministre d'Espanya; per abans que
tot, de Catalunya. No sou vós cern

aquelis altres que en anar a servir
servilment el Govern Central, per
dien hun catalanitat. Vós sou, per
que sabeu fondre en un sol eis dos

graus arnors, el ministre dc PEsque
mra catalana a Espanya. Vós, dipu
tat per la vostra terra, sou diputat
per Catalunya; Macia, diputat de

Gataluuya; a Catalunya i a tot el
mó u...

»Soiament eis que cerquen la

justicia solen trobar-se. En Cpoca
pretèrita, quan planava damunt
vostre el més gran deis periiis, quan
horn temia que cl darrer deis Bor
bons pogués descarregar les seves
ires contra vós, Macià, que vivia
aleshores a l'estranger, s'apressit a
venir a Barcelona per compartir amb
vós eis penilis que its amenaçaven,
disposat, amb tot i per tot, a caure
al vostre costat, si aixô cuija.

»Doncs be: Em cal dir-vos que
si un dia, per si acàs, la venerable

figura del nostre estimat President

perillés, jo us dic, ho repeteixo, que
em refio que vós vinílreu a situar
vos al seu costat, tot posant-vos al
servei de Catalunya.

.Desitjo fervorosamentque

quan es parli de Catalunya, es faci
amb amor, reconeixent-ii Ia seva
ilibertat; que quan es parli d'Espa-,
nya, es tingui en compte una Espa-




nya nova formada per tots eis pobles
lliures, units iínicament per ilaços
d'amor.




de liibertat, amb el sacnifici de sang
l'tmnic veritat.

Tenin fe ami) cl poblc, l'l)cni
vist vibrar, disposat a totes les llui
tes, asscdcgat dc Ilibei-tat, a la pri
mera espuma ningé Fatura, i pre
sentirn I'hora en quC, donaut el pit
bravamcnt, fent cas ornís de totes
les fôrmules embriagadores de con
côrdia, liuny, de ficcions, sentint ha

vergassada cruenta del dcsengany,
brugeut, inipctuós, dirá el muot bell,
definitiu: cl de la justicia!

Vosaltres, íeinis, fidcls ais prin
cipis bisics del scparatismc catalil,
no volcrn pactar amb Espanya, per
més República que hi llagi, sinó
volunlàriament, sense control ni
diferencies de cap mena. Nosaitrcs
sabem, pcrquè oblidai-ho qur en cl
fons dc cada espanyol s'hi aulaga un
cnemic de Catalunya, d'aquesta Ca

talunya rebel, inquieta, que és fia
ma i viii, i viurà eternament en el
ccl de la miostra clignitat. L'Espanya
tradicional, autocruitica, dominado
ra, es rebel-la i furga entre alguns
deis homes mateixos dc la seva

RepiThlic'a.
L'autodeterminació deis catalaiis

té d'ésser formulada sense bayonc_
tes esp anyolcs eini) os cades que
pcsin al seu darnurit corn una mc

naça. Dirern çó que volem que Iii

hagi amb Espanya repetira-lio sense

imposicions, sense exCrcit d'ocupa
ció, lhiures i ben lumes.

Sabem a priori que cl nostrc

llenguatgc servira d'csqucr a moi is

esperits febles, per usar deis matei
xos topics despectius, ridiculitzants

d'antany, i que àdhuc amb aire dc

perdona-vides ens tractaran de

boigs, equivalent a irresponsables...
Res ens satisfari mes, ni omplira

taut de força la nostra actuacid
d'bornes conscients de dignitat ciu
tadana. Ideal utôpic que ompiies les

presous espanyoles per sacrifici de
molts, per la covardia d'altres. Per
tu, fructificador d'energies noves
arribara llora, després d'un breu

compás d'espera; i quan sota l'Cgida
de la Democracia i ia llibertat Phis-
teria es repetirá per Catalunya, ofe-
riràs a la Patria en iiolacaust ais
màrtirs de la victCria.




JOSEP Muicis




En eis Ministeris, en eis Governs

Civils, en les ojicines públiques, i en

gairebé tots eis Ajantaments encara

hi manen i hi caciqueixen eis em

pleats i eis homes de les passades
dictaclures.

En Pi MDrgali degué confessar

que una de les principals causes de

que la República que ells instauraren

no pogués subsistir, era el no haver

fret eis empleaIs dc la Monarquia
deis ilocs que ocupaven des c/c el

moment d'ésser proclamada la Re

pública.
Sera veritat aquella dita «L'únic

animal que torna ensopegar amb la

mateixa pedra que fha fel caurer, és

l'home »......

Per ci totes les

que ho siquin

L'infant que estrenys en eis
teus braços i bressoles en la teva
falda, fa un mes tot just ha obert
eis ulis a la ilun de terra. Es un
fill ten, imatge vera del company
de la teva vida, cara de la teva
cari pastada amb sang de les te
ves entranyes i que ara nodreixes
amb saba de tu mateixa; és el teu
fiji, el maxim amor de la teva
oima, el somni daurat del teu

sentiment maternal. EscOlta'm oh
dona, que tens la sort envejable
d'ostentar el títol excels de mare:

Aquest fill que amb tanta passió
beses, com voidnies que fós quan
per ell arribi I'hora d'ésser un ho
me entre tots eis homes de la
terra?

Esguarda un instant l'adora
tile plançó que xucla en la font
viva de la teva sina materna.

De tu tan feble, tan suau,:tan

reposada, en pot eixir un heroi
que amb mó. fornida, d'una sola
estrebada trenqui les denigrants
có.denes de l'esciavatge paira!.

Oh dona; aquesta vida palpita
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entre eis teus braços parent- Reunió de delegatsment formada, pera E auinui és

quelcorn indefinit encara que es

lera pendre forma espiritual.
Es el teu 1l! D'aqui un any,

quan comeuçin eis seus uliets be
nica a mirar al seu entorn totes
les coses, i eis seus llavis barbo

tegin eis mots primers, ha arribat
la teva hora. La tova missiú ex
celsa no és sois donar ais teus
fills la vida corporal, doncs l'aui
ma val més. A aquesta anima li
deus també el nôetur de la vida

espiritual que torna grans eis ho
mes. Cara al eel blau de Catalu

nya després d'eusenyar al teu fill
eis mots primers del senyal de la
creu i el parenostre, doiçamerit
entre besos i moixaines diga-li a
cau d'orelia cada dia fins que sa

piga dir-s'ho ell mateix de me
mória:

cFihl del meu cor, la teva
Patria és Catalunya. Catalunya
és aquest eel que vens, aquests
camps i muutanyes que contem

ples, aquest mar que et regala les
curculles, aquest oceil que cauta
en aquel! arbre, aquesta casa on
vius entre nosaltres, el blanc lii
tet on cada nit t'acotxo... 1 Cata

lunya, fill meu, és ia tova patria
perquô hi has nascut i has d'es
timar la per damunt tots eis nitres
pobles del món. Eis que hem nas
cut a Uataluya, som cataians, i
ósser cataló. vol dir haver naseut
a Catalunya, con'ixer ia seva
história i lluitar per la seva lii
bertat..

AixO, bona mare catalana, ho
dirts ai teu fill mentre no es mo

gui deis teus braços amants. Més
endevant, quan ja trepitxi corn
eis nitres la pois del nostre terror
i stpiga de memória el com i per
quo és catahi, mostra-li ia senye
ra de la Patria, dient-li:




«Aquesta és la senyera de

Catalunya. Té quatre barres ver
melles damunt fons groe, un

triangle blau I una estrella.

D'aquest drap sagrat, fill meu,
no eu t'assis mai una ostentació
iniitil; n'hi lia prou per honorar
ia que defensis amb un absolutis
me sense atenuants, l'ideai que
ella representa. Les quatro ba
rres vermeiles damuntel fons groe
signifiquen les quatre ditades de
sang amb qué el rei Caries de
França marca l'escut del primer
rei catalit, Wifred el. Pilós, l'any
877, després de la celebre batalla
contra eis normands. El triangle
biau és l'igualtat de tots eis ca
talans sota la biavor del eel de la
Patria, i I'estel, representa la lii
bertat de Cataluya com a Estat
iuic i iudependeut.»

Mare catalana! Ja veas com
no és gens difícil formar el patriot)

en el cor del teu fill. La fOr-
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Correspondéncia de Roses

A la reunió de delegats comnar
cais de ia FederadO Republicana
Socialista de Figueres que tingué
hoc el prop-passat dijous, després
de breus i encertats parianients d'al

guns delegats assistents, a proposta
del delegat d'Aguhlana es nomenaren

delegats per anar demú a Girona a

l'objecte de nomenar eis candidats

que deuen presentar-se a la provín
cia de Girona en les properes elec
dons de diputats, ais senyors Josep
Puig Pujades i Josep Pd Calvet per
Figueres; Josep Farreró Viader per
Casteiló; E. Albert Gaiter per Pere
lada; i en Joan Ferrer per Cantahiops.

No cal dir que trobem encertats
el nomenament de can didats votats

per les agrupacions comarcals, pero
sí que devem ler avinent que deu
vetilar-se molt per a que en aques
tes reunions i assaniblees, eis po
bies on hi han elements que encare

que siguin minoria, no hagin actuat
mai amb la Dictadura, aquests no

tinguin que cedir el pas ais que des

graciadament pot comprobar-se, no
solament que hi actuaren, sinó que
fins feren ia traveta I oposició a

aquehis que, exposant-se en les ho
res de penh del dia 14 d'abril, pro
clamaren la República en eis respec
tius pobles.




Després d'un encertat pariament
del representant de la comarca a la
Generalitat Sr. Puig Pujades per
agrair el seu nomenament de Conse
iler, es clogué Pacte.

El senyorfosep Puig Pujades, Diputat
ejecte de ia Generalitat de Catalunya pel
districte judicial de Figueres per a cons
tituir la Diputació provisional, ha tingut
¿'amable atenció d'enviar a la nostra Re
dacció un «besa les mans' saludant al
nosfre Setmanari i oferint-se en el seu
nou càrrec.

Agraim coralment eis seus oferiments
i ens plau felicitar-lo pel seu merescuf
exit en les eleccions passades.

mula és breu, senziila i clara. Ala
tres anys el teu menut pot ja co
nOixer details interessants de ia
historia de Catalunya. No es ne
cessita tenir cap talent per a fer
aixô. Aquí mateis: ho tens escrit,
oh mare catalana! Aprèn-ho de
memoria! Ea un prOxim article ja
et diré, quan el teu fill tingui sis
o set anys eis altres fragments
que tens d'ensenyar-li dthistória.

DEL CAR-NM NICOLAU




Per Catalunya i la República

Quant plaent és per nosaltres

poder donar comnptc de noves sem
blants i que tant contribucixen a
honorar la terra que ens ha vist
nàixcr!

No menys agradable ens s
tam-bede felicitar-nos amb eis amics que
més han contribuit a l'abrandament
deis ideals tant temps endormits en

aquesta vila, fent arnb aix que po
gussirn posar-nos al nivel! que de
dret ens 1)ertOCa.

Tot aix s'ha aconseguit amb les
eleccions de Conseller efectuades el
31 darrer, amb motiu de l'anullaci6
de les tingudes hoc cl 12 d'abril,

per haver-se desenrrotllat aquestes,
amb la mes gran coacci6 per part
deis elements fideis a les dictadures

passades.




La victhria fon tan grossa, que
palesa completament com el poble
sap ridiculitzar ais que sens escri

pois de cap mena s'atreveixen a

presentar-se enfront seu dient-se

republicans socialistes, no essent res
inés que antics «pupms» i disposats
altra vegada a valer-se de les cir
cumstàncies per escalar eis cárrecs.

Remerciem en gran manera l'ajut
grandiós que amb ses peroracions
han vingut a portar-nos eis distin

gits oradors, En Caries Jordà i En
Bordas de ia Cuesta i vans amics
de Castello d'Empúries, que, com
hem dit mes amunt, han contribuit
ben directainent a aquesta esciatant
victria posant-se al servei de la
causa noble que tots defensem.

Creiem també, al donar aques
tes dades, satisfer eis desitjos d'in
nombrables amics de per-tot, que
amb viu inters seguien la marxa
nostra i ens alentaven amb el seu
concurs.

El resuitat fou el segiient:
Coalició Catalana Republica
na Federal.-Primer districte:
Salvador Marcó, 123 vots.
Honorat Flaquer, 123 »
Joan Denclar, 120 »

Republicans Socialistes (pu
pins). Primer districte:
Narcís Guerra, 98 vots.
Silvestre Pous, 89 »
Felix Domingo, 76 »

Coalició Catalana Republica
na Federal. - Segon districte:

Joan Pujol, 193 vots.
Miquel Mallol, 183 »
Anton Serra, 184 »

Republicans Socialistes (pu
pins). Segon disiricte:
Joan Seseres, 93 vots.
Ramon Danés, 89
Salvador Galamó, 90 »

Surten elegits eis 10 candi
dats amb majoria de vota.

Roses, jung de 1931.




De return de ia festa deis

Jocs Florais de Perpinyô. on va

guanyar-hi el premi del Genet

d'Or» amb les seves formoses

poesies Pregaries» i hem tin

gut el gust de saiudadar a Cas

telló a ia celebrada escriptora
i poetessa Na Maria del Carme
Nicolau, acompanyada d'un

deis seus germans.
Mercês a ia seva amabilitat

avui ens honorem pubiicant
una de les seves poesies pre~
miades en eis Jocs d'enguany
de la yema Vila rossehionesa.

TRAMUNTANA repeteix les
seves felicitacions a la nostra

compatriota i exeHent escrip
tora.




PREGARIES

Per aquesta Fe divina
que poncella en el meu pit
i dina l'ànima mesquina
pesa un tast de l'infinit,
d'un espai deu-me l'amplària
per poder-hi somniar,
deu-me el goig de la pregaria,
i un sol Déu per estimar

Per aquest amor, folHa
que en mon cor posa el desti,
que amb mi el sento cada dia
malgrat ésser Iluny de mi,
ofreneu-me la dolcesa
de l'instant que he somniat,
una boca ben encesa...
i un desig ben abrandat...

III
Per aquesta Catalunya
que agonitza lentament,
per la falç que ja no empunya,
pel daler que ja no sent,
engendren en cada mare
fills prou grans per ésser forts,
i prou mascles per dir, Ara!
o tots lhiures, o tots morts!'

CAPUTXETA

"
Oh aquella temps! Alio era a

Yauxa! Taut alguns deis em

pleats com eis que per la força
s'apoderaren de l'administració
de la nostra Vila, donaren proves
ben paleses que fóren jents sen
se escrúpols, maigrat ela exerci
eis espirituais que féren alguna
d'dia.

El secretan Josep Buscali, fill

d'Espolia es constituí en amo i se.

nyor de ia Vila i per hlurs serveis

d'espia i delator es captà I'amis
tat dela Governadors civils de Gi
rena de tal manera que fins fon
nomenat delegat governatlu per
a revisar I'administraejó deis
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ajuntaments de Liers, contraris

del rOgim de despotisme.

Aquest home que quan es ne

gayen a secundar-lo, destina ais

mateixos regidors que ell havia

nomenat i que feia molestar i de

tenir a totliom qui censurava les

seves malifetes. Aquest Buseali

que com a Dictador ens despossel
de la nostra Central eiôctrica; que
sense tenir Escoles, ni clavague
res, ni res d'higiene, feu construir

per eis palotes d'Espolia, una ca

serna a Castelló per aliotjar la

Guardia Civil per a que aquesta
li guardes les espatiles per po

guer, amb major comoditat, a

perseguir, vexar i fins buidar les

butxaques del pobre tributan.

Aquest Buscali, a l'eudema de

l'adveniment de la República,

guilla de Castelló a corre-cuita i

en plena nit, després d'haver de

manat el cese del seu cãrrec de

Secretan. Aquest senyor que, te

ment la justicia, s'afiucava a nom

de llur esposa i un petit fill, és se

gons diuen, el Secretaii de Molina

de Rei.

Pobie de Molius de Rei! En

lloo de din-vos grãcies per haber

vos encarregat d'aquest home, us

diem: Ja us planyem! 1 diem lo

mateix al Sr. Capalaus, enginyer
i Socialista, car, gracies a eli ha

obtingut aquest carree, segons
versions pr l'amistat que tenon

aquests dos senyors de quan el

Sr. Capalans com a inginyer de

la casa «Productos i Suministros

S. A.» dirigi i'installaciÓ de les

nostres célebres aigUes, diem-ne

potables, que foren instal-lades

sense control ni subasta i encara

solament en un sol carrec, el

d'anar desde el dipOsit a la caser

na de la S. C. que per ells s'ins

talia i quina campanya en contra

del material i instal-lacio feta a

1' Emporda Federal' de Figueres,
fins avui encara no ha sigut des

mentida.




Aquests senyors futitlers de

Catalunya que desgoveruaven
Castelló per fer-se mereixedors del

nomenament de delegats amt fa

cultats directes per disposar de la

seguretat i de la but xaca deis pa
cifies veins, en sessiÓ extraordi

naria del Pleno del dia 17 d'abril
de 1926 nomenaren Hijo Predi

lecto de Castelió» a N'Emili
Barrera, aleshores Capita General

de Catalunya, en recompensa ais

seus serveis prestats a la patria




per haver acabat a Barcelona

amb el pistoierisme, terrorisme i

separatista i també volguent pa

gar eis serveis que l'A. Carsi

presta perseguint, detinguent i

multant a tothom qui protestava
de llurs malifetes i conspiraven
contra el despotisme deis de baix i

deis de dalt, en la mateixa S SSjO

acordaren demanar al Govern

una alta distinciÓ per aquelE fu

nest home que eu vida fou en

A. Carsi.

No cal ni dir-ho. L'actual

ajuntament ha anulat el dit acoid

per creurer indesitjables els seus

beneficiaris.




JOSEP FARRERÓ

Frederic Ozanam va dir: que eis que
solen dir-se eis més crishans s'equivoquen
creient que ja han complert amb el seu

prôxim prenent cura de socorrer ais indi

gents. Hi ha una classe immensa de gent
que, sense ésser indigent, és pobra, i aques
ta no vol pas rebre almàina: aquesta de

mana organitzacions i ins!itucions que
cuidin de remejer les seves necessitais.

Una revolució en la indústria

de I'automàbil

M. Watson Paterson, enginyer esco
cês, des del seu laboratori de Liverpool,
ha dit a la premea anglesa que, de fa eis
anys, treballa en una invenció seva que
revolucionara el món per çó que fa refe
rencia ais mitjan» de transport, tant o
més que no va for-ho ara fa 100 anys la
locomotora de Stephenson.




Dintre d'unes poques setmanes estará
tot a punt per a poder fer-ne la demos
tració pública, cosa que ha sofert un
gros retard degut a qué el Er. Paterson,
de resultes d'una explosió que es produl
durant un deis seus trebalis d'assaig va

quedar per a sempre quasi be cego.
La seva invenció es refereix a les

taansmissions, i, en resum, les afecta da
la manera següant:

Automõbils: Quedaran suprimits en
terament ela embragatges i eis diferen
ciais. El seu invent donara ais cotxes una
varietat infinita de velocitate, en lloc de
tres o quatro, com passa actualment. Do
nara tambo ia possibiiitat d'accelerar de
O a 60 quilometres a l'hora en un espai
de tres metres i de marxar de manera
que sois ayanci 5 metres per hora.

Per lea màquines ferrocarril: Un
tren podrà obtenir el seu maxim de ve
locitat en el temps de recórrer ia ilarga
da d'un «andên' sense cap sotragada.

Pele aeroplane: Fará possible l'adop-
ciO del Motor Diesel que és el més econà-
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mio i el menys perillós conegut fins avui
i fari que un aeroplà pugui aixecar-se i
elevar-se en un reduidíssirn espai.

Pels vaixelis a vapor: Podran entrar
tan suaument a port, que no tindran no
cessitat de remolcadora i podran for mii

quina endarrera a tota velocitat en uns
sois segone, en hoc dele minute que ara
neceesiten.

Sombia que una da les més importante
fabriques d'automObiis d'A ngiaterra té
deoidit adoptar aquest invent de seguida
de fet públic.

Les locomotores

MIKADO

La cSocietat Nacional dele Ferrocar
rus l3elgues' acaba de posar en servei un
nou tipus de locomotora destinada al re
mole deis trens internacionaIs.




El tipus de maquines que tenia en
servei fine aia, en les pujados de 16 rn/rn
sola podien remolcar un pes total de 430
toneladas; les que ara acaba de posar en
servei i que porten per nem NIKADO,
poden assegurar un remohc de 600 tone
ladee anant a una velocitat de 100 per
hora.

Tenon quatro parehis de rodes acopla
des de 1 metre 70 de di'metre, dues po
tites rodes de direcció que poden funcio
nar transversalment a davant, i dues a
darrera.

La mquina té, en total, una liargada
de 14 metres 54 centímetros sense comp
tar-hi el ténder. La sova alçada és de 4
metres 48, sobre deis rails.

Les graelles del seu forn tonen una
superfície de 5 metros 50 quadrats.

El seu cost total és de 1 650,000 francs
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EIS ~ILlS 111 JOVE

Taut en la vida vegetal com

en la vida deis animals la lluita
és sempre constant i egoIsta.

Ea les plantes, eón les més vi
vidores les que arrelen i creixen

amb perjudici de ia vida d'aque
lles altres que sóli mÓs delicades
o que tenen menys defensa. En
eis animals, eis més dotats de

mitjans per a atacar o per fer-se

escàpois sOn eis que viuen i es

reprodueixen amb més facilitat.
L'home, I'unimal dit racional,

no solament obeeix aquesta hei,
sino que la supera, car no recula
ni davant de la lluita fraticida,
seus dubte la mes cruenta de to
tes, i és per aixô que en ia lluita

política, quan aquesta degenera
en çÓ que tothom anomena

politi-quería,eis mós bregats en les
males arts, eis veils, vencen ela

joves, encara que sigui per caure,
fatalment i prompte, del pedestal
que elis mateixos s'han enigit.
La faisetat de ia sova actuació

per a arribar a la fi que es pro
posen eis traeix; al cap d'avahl
la veritat s'imposa.

: El poble sap sempre, i sense

trigar gaird, quins sOn eis apôs
tols i quins sOn eis impostors, i

sap donar a temps ais falsos re

demptors ia pautada de peu que
es mereixen.

Suara ho hem vist. Tots hem

pogut constatar com la raÓ slim

posava i com es dreçava en con
tra d'aquesta mena de gent. El

poble clarivideut i ailiçonat pais
fets ha donat el seu merecut ais

que es créien omuipotents i es su

posaven segurs de continuar en
el poder sense que se'ls vejes la
seva veritable intenció.

SOn les noves generacions; sOn
les noves idealitats que han ac
tuat contra les velles, contra

aquehles caduques i gastades que
es créien eternes.

Eis jocs han assumit la máxi
ma responsabilitat en eis destina
del poble disposats a emprar nona
mOtodes per a lluitar contra tota

oligarquia.

Guerra al caciquisme, franca
actuació, liam completa deu ésser
la nostra divisa; contra Pobscu
rantisme, les idees clares noble
ment exposades; contra la hipo
cresia, la me. mascle que arrenqui
les caretes. JAUME COMPTE
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Eis caRtellonins per a defensar-e deIs
incendie que e produien massa sovint
8ny8 enrera en aquesta Vila (si no recor-
dem rnalament en ei temps en que
presi-díI'Ajuntanient el 1tnyor Ramon Bor
das Estraguús, paro de l'actual alcalde),
es constituiren en sooiettt autónoma de
I'Ajunthrnent I per suhseripció popular
adquiriron uns carros bóLes, bombes i
a1tre utonsillis per a el servei d'incendis,
dirigida per unit junta elegida pel poble
o l'ohjeoto de cuidar del manteniment I
oonservació del material i a l'cnsemps tio
gar les botes ais veins que les necossi
tos8in por el transport d'algua potable a
liurs oisterne, mitjançant una quota de
quatro pesBetes diarios, dostinant el 1)10
dueto a la conservació I rnantoniinent dul
material d'incendio.

D'una Junta a l'altra I a empentes i
rodolona (tinguent on compto el cari
quisme que deprós ha imperat fins ara
a Castolló) s'arribit a i'any 1920 en que
fou elegida, o s'eiegiron ella mateixos,
una Junta composta de: president, en
Ventura A1mi. Novell, que ensemps ha
passat tot el temps do la Dictadura exer
cint eis carraca d'alcaide o primor tinent
d'alcaide de la Vila; tresorer, en Joan
Pou Pujol, que fou en tempa dela dicta
dore auxiliar de secretaria i deis agents
que in dictadura tenia a Castelió; vocals,
en Joan Farrero Fjula, Pore Copella i
secrstari, on Fraucese Verges. Aquesta
Junta es reunf el dia 16 de Maig do l'any
1920 data en que ea possessionà del eh
rrea i nOco1)ti dai dipositari, sortint, ia
quantitat do 1064'10 1)essetes, tornant
se reunir ci dia 3 dc juny dai mateix any,
i mai mês s'hnn reunit ni han donat
comptes a ningú, inaigrat que eis se-
nyors Almi I Pon president I tresorer
han sigut requerite, pals vocais i serre
tan, senyors Farreró F'ojuia, Copoila i
Verges, diferentes vegades; i'úitima en
l'any 1921 no poguent mai tenir exit la
sova demanda sobre tot durant el tempa
de la Dictadura.




Avui, dosnpareguts ele Ajuntaments
nefastos de la Dictadura, novament eis
tres osmentata senyors han acudit en
queixa a I'Ajuntanient per a quo cridés
a la Junta i a tot el pobie a una reunió
a lobjeote d'obligar a dits sonyora Ventu
ra Alma i Joan Pou, a que presentaesin
una reiaoió de comptes d'aquests 11 anys
que s'han oonvertit en absoluta adminis
tradora d'aquest servei del pobie.

Com era d'esperar d'uns homes com
eis Aimà i Pau que tan f\cilment firmen
una calumniosa papeleta-denúncia corn
demnen que eis altres eis firmin unes
solicituts de defensa deis Jesuítes; que
titulant-se defensors de la moralitat i de
la bons administració es posaren servil
mont a les ordres d'aquelia Dictadura
portada par aqueils símbois de la immo
ralitat i dei liatrocini anomenata, Primos,
Anidos i tents d'altres; ni un ni altre deis
dos esmentats individuus acudiren a la
reunió a la quina va assistir-hi tot el
poble.

AixO demostra que aquesta dos forms
puntais d'uns sacerdote que oblidant
molt soviet le doctrines de Crist, ón
un estorb per l'expansió de la religió que
oils diuen que profeesen, acostumats a les
tenebres temen presentar-se devant del
poble a la reunió que a més d'haver-se
enterbolit ia sova honorabilitat es nome
nh una coxnissió interina, que m'honora




Podem avençar i'agcadosa nova de

que la Festa Major d'engueny de Caste
lió, primera que celebrarem dintre el nou

regisma, tinclrui l'esclat que de molts anys
no havia tingut.

Un deis actos importants que es cele
braran durant la matoixe, serà la festa
dei repartiment de premis dele Joes Fio
raia que hi tindran hoc convocats pet
'Centre Català I patrocinats pel nostre

Ajuntament.




En un dois propera nombres, anun
ciarem eia noma de les personalitats lite
raries que formaran el Jurat qualificador
i també la lusts do premis entre eis quais
sabem que n'hi haura algun de força
important.




*
Avui dissabto, a lea O de la nit, tindrà

Iloc a la gran saia dei Teatro 'Saló Cata
lunya', el miling de presontació de la
candidatura quo el poble de Casteiló pre
senta per ais chrrecs de Jutge i de Fiscal
municipais i deis seus suplente que, per
manainent dei govern de la República,
deuen renovar-se per mitjh del sufragi
universal.

TRAMUNTANA expressa la sova satis
[ocelO i felicita al govern de ia República
per havei' adoptat aquost sistema demo~
crlttic per a procedir ai nomenament dela
oàrrece de justicia municipal, ja quo així
ser: possible que a Castelló, com segura
mont succeirh en forces nitres pobiaeions
de Catalunya i cl'Espanya, horn pugui
lliurar-se deis individune que, aprofitant
se de certa privilegia que la ilei eis acor
dava, exornen, a desgrat de ia immensa
majoria de la població, eis citrrecs esmen
tate i eis feien servir per ben altra cosa
que per administrar jnstícia solament.

***
Dimeores passat va tenir floe en el

Teatro 'Saló Catalunya) un acto cultural
dela molts que té en propôsit celebrar el
nostre Ajuntament.

A cuirreo de l'enginyer cap del 'Servei
Agronôniic Nacional' de Girona Sr. Jo
sep M. Valls i davant de nombrosa con
curráncia va tenir hoc la conferencia que
dit aenyor va oferir-se galantment a do
nar sobro un dele temes avui més d'ac
tuahitet a la nostra comarca: Convenien
cia de procedir amb -constancia i tenacitat
a la destrucció de l'insecte conegut amb el
nom-vulgar de ccuca de la auserdcv imit
jans mês convenienis ipràctics per a asso
hr-ho.




Obert i'acte pci Sr. Alcaide amb un
breu parlament de presentació del confe
renciant, aquest passa, acto seguit, a de
senrotliar la seva interessant I instructiva
conferencie, font-ho amb la eloqüência
que horn li coneix.

Ela aplaudimenta que va tributar-li




TRAMUNT&NA

i'auditori que hi havia conoorregut, va
ron ésser ia prova dei molt que a tots va
interessar i agradar.

***
Per part d'aquesta alcaidia s'han do

nat 1e ordres per a començar ele trebahis
de neteja i arreglament del cemontiri do
ia Vila i camí que hi condueix, comphi
mentant així un acord pres per l'Ajun
tament en vista del llastimós estat d'aban
dó en quC eis tenien eis ajuntamenta dio
tatorials que Castelló havia tingut de
patir.

Celebrem les mesures preses a aquest
objecte, car nixí s'evitsrii que, com suo
cela ara, aquell hoc de pau i do repós es
tea, convertit en un veritable recó aban
donat on les serpa i fins ela conilla hi
campaven ihiurement amb eseàndol de
tothom que sap sentir el respecte que me
reix el hoe on reposen per sempre ola
seus avantpassats.




***
Acordat per l'Ajuntament, per l'aleal

dia s'han distribuit a tots eis que [oren ele
principals actora i col laboradors de la
festa Obsequi a la Vellosa' quo amb tant
d'esclat va celebrar ia nostra vila el dia
Primer de Maig pasaat, diada de la 'Fes
ta del Trebalb; unes formoses i artísti
ques fotografias de Ia festa porque eis
serveixin de record i en prova d'agral
meet per haver contribuit generosament
ai major esplendor de la mateixa.

En altre Iloc d'aquest nombre publi
quem una correspondencia que ene han
enviat eis nostres arnica de Roses referent
a la victOria electoral quo obtingueren
diumenge passat. Eis hi agraIm moitíssim
I eis felicitem sincera i entusiàaticament
per i'èxit assohit en la lluita quo tota te
ním empresa per Catalunya i por la Re
pública,




Després d'haver sofert, durant llarga
anys, d'una greu mahaitia, diliuna va
morir en aquesta vila ia senyora Na Mag
dalena de Puig Teixidor.

Al seu vidu Sr. Bathe, antic alcalde
que fou de Castehló, i ala seus fills, TRA-
MUNTANA ela presenta el aeu condol.

***
Aquesta aetmana ha mort En Ramon




nosiL Ajuntament IIUS aparehis indivi
duals (moxitles) porque, per part de
l'Alcaidia, es puguin facilitar a les penso "

nes que, tenint ita reduit cuitiu d'auser
da, neceseitin defensar-la de la dita plaga.

***
El nostre Centre Catath, en el quin

cadu dia eón més les demandes per a in
gressar-hi corn a soei, té en estudi la
creació d'una Secció d'Esbarjo I d'Es
porta, smb ha qual ea proposa contribuir
també al major esplendor i irnporthnoia
de la propera Festa Major de la nostra
vila.

Sabem que, d'acord smb el nostre
Ajuntament popular i amb la sova coo
peraoió, es proposa que, durant les festee
do la vila, tingui hoc aquí una demostra
cio esportiva de gran i modernfssirna
transcendência.




***
Durant aquesta dies han sigut mant8

ais particulars que han recorregut les ca
ses soPhicitant firmes per demaner que
no siguin treta de la península eis Je
suItas.

No sabem pas la quantitat de gente
que, de bons fe o per obeir a una con
signa, han accedit ai proc dela que s'han
prestat a aqueata tasca; el que sí sabem
és que, si ela JesuItes han de quedar-se
ais convents que ocupen, no sera pas per
Faval que eis puguin donar alguna deis
quo dirigoixon aquesta tasca a CasteIló.
Aqui tote ens coneixem ¡ si les ordres re
ligioses no tonen altros defensora que eis
que aquí, hipàcritament, se'n diuen, eis
aconsellarlem que feesin ripidament lee
malotes.

lTlercat de Castelló

Preus lela en el mercal del dio 2 de Juny:
FORRATGES.-AIfals, de a 4 pIes. eis 40
quilos. Palia, de 1'öO a 2'OO ptes. eis 40 quilos
GRAN$.-Moresc, de 26 a 27 pies. guarIera.
Blat, de 27 a 28 pIes. Id. Ordi, de 19 a 20 pea

setes id. Civada, de 12 a 1 plea. ¡d.
AVIRAM.-Gallines, de 15 a 17 ptes. el parei!.
Pollastres, de 20 a 23 pIes. id Coniils, de 9 o
10 pIes. Id. Oua, de 2'30 o 2'50 pIes. dotzena.
Oques, de 10 a 11 pIes. uno. Anecs, de 10 a 11

plea. pareil.

Buscarons i Ferrer, fill de Roses i de Voleu comprar bo ¡ a bon preu?
moita anys establert a aquesta vila. Fou Aneu a cãn

Itiici A1bedregidor de Castelló durant ia dictadura.
***

Per l'Alcaidia s'ha pubiicat un ban
ordonant que les runes, escombrarles, te
rree i roeíduus siguin portats darrera el
tarraplê de la Muga (part d'avail dei pas
de Roses), o bê vora el Pont Veil (darre
ra el terrapiè), a fi d'evitar que continuI
l'abús fina ara tolerat de quê [casia dipo
sitata en pie carrer o en lloca cèntrics, çó
que feia que, a mês d'enlietgir i ernbrutar
la via pública, es desarreglés i es dificul
tes el ti'ànsit.

A mês deis carros-botes enviata paiel presidir-la, autoritzada cas de negar
se a dimitir eis càrrecs, i per a l'entrega

Servei Agronômic Nacional que, des de

dei material i de tot lo que pertany a la dilluas passat, estant treballant en Vexdel
per a requerir-los judioiaiment. tinelO de la cuco deatruetora de i'auserda

JOSEP FARRERÓ que, com cada any, havia invadit los
nostras auserdes, han sigut enviata al1 Juny.




TQd de Ciss1bes

(rrer 'gton Araon!, 12 (ait11ó d'(fflúrI!

M 111 IA tie PietQt ffilloI
VIDUA RIERA

Rebudes lea darreres novetata de comi
ses, mercaria ¡ géneres de punt. Visiteu
la abana d'efectuar les vostres compreso

Cafe del Comerg
d'en Josep Farreró Viader

Castelló d'Empúries

1iprsta de [.tISLLAS. - (ervaltu, 14, figures









